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RAPORTUL VICEPRIMARULUI

- 2011

Anul 20ll a fost primul qi singurul an calendaristic pe parcursul

cdruia mi-am desfbqurat in mod continuu activitatea de viceprimar.

Bineinleles acest lucru nu s-a datorat votului de sustinere al Consiliului

Local sau bundvoinlei primarului, ci unei hotdrari judecdtoregti.

Nici acest an nu a decurs mai lin decAt anii preceden{i. La inceputul

anului 207I, primarul Antal Arp6d,pe fondul susfinerii unei bune cooperdri,

a cerut reluarea procesului pentru suspendarea mea, prefdcAndu-se in acelagi

timp cum cd nu ar gtii nimic despre acest lucru. Mergeam lunar la procese

pdna in luna noiembrie, c6nd cererea a fost respinsd. Mi-a dat destul de

multa bdtaie de cap sd cAntdresc dacd meritd sau nu sd continui s6-mi petrec

timpul ca viceprimar ascuns, pentru cd nu pot sau nu vreau sd rnd rog frumos

qi sd ma aplec in fala ,,stdp6nului". in cele din urmd am decis sd continui

procesul, sd lupt in continuare, a$a cum am fdcut-o toatd vtata mea,

satisfbc6nd in felul acesta agteptarile celor care au avut qi au incredere in

mine, care m-au ales gi mi-au dat acest mandat. Acestea au fost condiliile in

care mi-am desfrqurat activitatea, care in nici un caz nu poate fi numitd

spectaculoasS, dar care totuqi a fost una cu reugite.

La tntocmirea bugetului pe anul trecut, am reuqit sd includem cAteva

din ideile noastre, dar din nou realizarea acestora s-a dovedit a fi un concurs

cu obstacole. S-a reugit clarificarea situaliei juridice complicate a centralei

termice din strada Nagy Gyorgy, proiectarea este in fazd" avansatd, insd nu

existd suficientd voinld pentru realizarea acestei lucrdri.



S-a renunlat qi la achizilionarea terenurilor necesare pentru extinderea

cimitirului comun, degi a existat o inlelegere cu proprietarii din zond,, care au

indeplinit cerinlele in acest r"ns" in..tul cu incetul se vor umple qi aleile din

cimitir, pAna cAnd intr-un final va trebui sd dam curs unui sfat,,amuzanl",

acela de a ingropa morlii in pozilie verlicald, ca sd incapd mai mul1i.

Unul din evenimentele imporlante din vtala primariei a fost mutarea

Direcliei de Finanle Publice aflatd, in subordinea mea, mai cunoscutd ca

administralia financiard, in spaliile inchiriate din clddirea recent

modernizatd. Datoriti muncii bine organizate gi dedicate a personalului,

trecerea s-a fbcut cu succes, din afard totul pdrea cd s-a derulat fbra

probleme, dar in spatele aparenlelor a fost un eforl deosebit, multe ore

suplimentare, multd agitalie qi nervozitate. Bucurie mare, dar partea proastd

este cd cea mai mare parle din cladire este qi in prezent goald gi nefolositd,

iar costurile sunt suportate in intregime de primdrie. Oficiul poqtal nu s-a

mutat in spaliul rezerval pentnr el qi nici nu a existat un interes prea mare

pentru inchirierea spaliilor de la etajul trei.

Nici activitatea Direcliei Patrimoniu, aflatd. qi ea in subordinea mea,

nu a fost una fbrd probleme. in -ure parte s-a conturat structura S&,

personalul s-a acomodat cu noile sfere de activitate, au fost ocupate

funcliile de conducere, chiar qi dacd doar temporar. Activitatea s-a

desfbgurat cu succes , rezultatele fiind chiar mai spectaculoase comparativ cu

anii anteriori. in continuare mai sunt necesare imbun[t6liri, unul din pilonii

de bazd ai activitdtii de administralie fiind buna gospoddrire a patrimoniului

propriu.

Ca viceprimar md confrunt deseori cu divers e probleme sociale. in

cele mai multe cazuri, solulionarea acestora nu depinde de mine, sunt

solicitat pentru probleme locative, pentru consilierea unor oameni cu



probleme financiare, pentnr mici ajutoare sau pentru mici impulsuri in

solutionarea unor probleme personale. Grijile oamenilor preseazd uqile

birourilor pe din afard, in timp ce majoritatea celor {inbuntru incearcd gi ei,

in aceleaqi haine vechi, sd treacd de aceastd perioadd de crizd, care pare cd

nu se mai terminS. Am reugit sd-i ajut pe mul1i dintre cei care m-au cdutat,

aceastd activitate nu au putut sd mi-o restrAngd. nici consiliul qi nici primarul.

La inceputul anului 2011 am iniliat un program de burse pentru

sprijinirea elevilor de etnie romd,, cu ajutorul cdruia vor fi probabil mai mulli

cei care vor continua sd inve{e, ajutAndu-i in felul acesta sd se integreze in

societate, conform preferinlelor ;i concepliei noastre. Consiliul a sprijinit

ideea, ba chiar la propunerea primarului suma alocatd acestei burse a fost

mdritd, depAqind valoarea bursei de excelentd acordatd pentru elevii cu

rezultate deosebite la invdfdturS. De aceea, am propus mdrirea bursei de

excelenld de la 2000 la 3000 de iei, propunere care de asemenea a fost

aprobatd de consiliu.

i.r anul trecut m-am implicat in pregbtirea gi elaborarea multor

proiecte de hotdrdre, am fost iniliatorul pentru qi mai multe proiecte, am

participat activ la lucrdrile consiliului, contribuind in primul rAnd la

aprobarea qi punerea in aplicare a propunerilor qi proiectelor de hotdrAre care

serveau binele public. insa au fost qi proiecte pe care nici eu personal qi nici

colegii mei din parlid nu am putut sd le sprijinim, la unele dintre ele chiar

ne-am opus cu vehemenlb. Aga a fost de exemplu proiectul nefondat,

nepregdtit, pentru restructurarea relelei Scolare. Cu c6liva ani in urmd s-a

rcahzat investirea instituliilor de invdlamAnt cu personalitate juridici,

fbcAndu-se astfel un pas imporlant in descentralizarea unitdlilor de

invSldmAnt. Aceastd restructurare a avut un efect foarte bun pentru

majoritatea unitdlilor de invdldmdnt, in special pentru acelea care au avut in



trecut un statut de subordonare. Proiectul de hotdrdre dezbdtut in vard, prin

care pe brngd lichidarea unor unitdli importante, ce-i drept, destul de

neingrijite, se propunea gi schimbarea statutului de funclionare independentd

a trei gradini{e care funclionau bine, fdr6, sd se fi fbcut o consultare

prealabild adecvatd, pe baza hotdrArii arbitrare a inspectoratului gcolar,

profitAndu-se de perioada de tranzitie din invdlamAnt, in care noua lege

intrase in vigoare, dar pentru care nu s-a elaborat metodologia de aplicare. in

felul acesta, sub acoperirea legii vechi se putea inota in ape tulburi. Pentru

cd nu sprijina paqii fbculi inapoi, degradarea, decrzrile arbitrare, Parlidul

Civic Maghiar s-a opus, la inceput in qedinfa Consiliului Local, apoi intr-un

cadru extins, ca intr-un final sd o facd pe cale legald, in justilie.

Dacd pe plan local, datoritd diferenlelor de opinii existd dese momente

de adversitate qi tensiune, funclia de viceprimar pi de consilier are gi unele

aspecte mai linigtite. in timpul deplasdrilor, ca membrii ai delegayiilor

pentru dezvoltarea gi menlinerea rela{iilor de colaborare cu localitalile

infrdlite, renunlam la divergenlele de acasd, pentru cd suntem doar temporar

parle a acestor relalii bilaterale, gi inaintea noastrd au fost allii gi vor veni

al1ii Ei dupa noi. Kiskunhalas, Kisbucsa, Ferencv6ros, Mosonmagyarovdr,

sunt localitali infra\ite prezente gi viitoare, cu care avem rela{ii atdt la nivel

personal cAt qi la nivel de comunitate. Dacd am transpune atmosfera din

timpul acestor deplasdri in viala de zi cu zi de acas6, poate ar exista o

posibilitate sd nu ne considerdm dugmani, ci doar adversari, eventual

parteneri.
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